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Temas como a representação do negro nos livros 

didáticos, o silêncio sobre a questão racial na 

escola, a educação de mulheres negras, relações 

raciais e educação infantil, negros e currículo, 

entre outros, começam a ser incorporados na 

produção teórica educacional. Porém, apesar 

desses avanços, ainda nos falta equacionar 

alguns aspectos e compreender as muitas 

nuances que envolvem a questão racial na escola, 

destacando os mitos, as representações e os 

valores, em suma, as formas simbólicas por meio  

das quais homens e mulheres, crianças, jovens e 

adultos negros constroem a sua identidade dentro 

e fora do ambiente escolar. (Gomes, 2002) 
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RESUMO 

O livro didático se constituiu em um importante instrumento auxiliador para o 

campo educacional ao longo do tempo. A Lei 10.639/2003, sendo uma conquista dos 

movimentos sociais e principalmente, do Movimento Negro brasileiro, traz uma 

obrigatoriedade para com o ensino da história e cultura do povo afro-brasileiro e 

africano, entendendo-se necessário conhecer a história para combater práticas 

discriminatórias, preconceituosas, racistas. Com isso, este trabalho visou verificar como 

os livros didáticos vêm representando o negro após a implementação da Lei 

10.639/2003. Para realização dessa pesquisa foram analisados 17 livros didáticos de 

uma escola específica localizada numa área rural e realizada uma entrevista com a 

diretora da mesma instituição. Foi verificado que os livros didáticos ainda precisam 

receber mais atenção, principalmente, com relação à etapa de avaliação e que 

educadores e educadoras necessitam ter maior formação para tratar de questões 

relacionadas a essa temática.      

  

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático - Lei 10.639/2003 - Questão racial 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O campo educacional traz consigo diversas questões problemáticas que ainda 

impossibilitam exercer uma educação de qualidade. As diversas formas de preconce itos, 

discriminações sendo reproduzidos e naturalizados nesse espaço, são algumas questões 

que preocupam pesquisadores, pesquisadoras e militantes até os dias de hoje.  

Sabemos que nossas escolas têm importante papel a cumprir perante a sociedade 

que por muito tempo apresentou uma cultura escolar monocultural e eurocêntrica, onde 

nossa formação durante anos foi voltada para a construção de uma sociedade onde todos 

deveriam ter direitos iguais, mas reforça-se o racismo e a desigualdade em benefício de 

uma elite branca brasileira.  

Os movimentos sociais organizados pela população negra e pelos povos 

indígenas, por exemplo, tiveram grande importância (e continuam tendo!) no sentido de 

resistência e luta por reparação, direitos e respeito para com suas histórias e culturas. E 

uma das bandeiras de luta levantada por esses movimentos foi voltada para a área da 

educação.  

Levando isso em conta, umas das conquistas que veio por meio de lutas 

organizadas por esses movimentos sociais foram as leis 10. 639/2003 e 11.645/2008, 

alterando assim a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), 

tornando obrigatório o ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira, bem 

como da História e Cultura dos Povos Indígenas no Brasil nas instituições de ensino.  

Essas leis significam um avanço dentro das políticas educacionais apesar de apresentar 

imensos desafios para sua real efetivação. E         

 (...) falar de diversidade e d iferença implica posicionar-se contra processos de colonização e 

dominação. É perceber como, nesses contextos, algumas diferenças foram naturalizadas e 

inferiorizadas sendo, portanto, tratadas de forma desigual e discriminatória. É entender o impacto 

subjetivo desses processos na vida dos sujeitos sociais e no cotidiano da escola. É incorporar no 

currículo, nos livros didáticos, no plano de aula, nos projetos pedagógicos das escolas os saberes 

produzidos pelas diversas áreas e ciências articu lados com os saberes produzidos pelos 

movimentos sociais e pela comunidade. (Gomes apud Silva, 2009/2010, p.282).  
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Na educação, não pode haver espaço para práticas discriminatórias, 

preconceituosas que continuam sendo (re) produzidas na nossa sociedade. E essa atitude 

pedagógica se dá, em primeiro lugar, através do acesso ao conhecimento da história em 

diversos aspectos, na contextualização de diferentes assuntos.  

 Partindo desse início, meu contato com essa área de estudo veio em 2011 

quando estava cursando a disciplina obrigatória Relações Étnico-Raciais e Educação do 

curso de pedagogia e posteriormente por participar de um projeto de ensino e pesquisa 

que objetivava trabalhar com materiais didáticos alternativos com bases nas leis 

10.639/2003 e 11.645/2008 numa escola específica localizada em uma área rural.  

Durante o projeto foi constatado que não havia materiais didáticos na escola que 

abordassem a história da áfrica, da cultura africana e afro-brasileira, entre outras coisas. 

Os livros de contos infantis, as bonecas, os murais se apresentavam majoritariamente 

brancos. O que não ia de encontro com os sujeitos presentes naquele espaço, pois a 

maioria das crianças que ali estudavam eram negras e pertencentes a uma comunidade 

quilombola que é localizada nas proximidades da escola.  

Tendo em vista essas informações e sabendo que os materiais d idáticos da minha 

época de educação básica se apresentavam reprodutores de preconceito, de estigmas, de 

histórias simplificadas e silenciadas, imaginei o quanto ruim eram os materiais didáticos 

de gerações como da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, das professoras daquela 

instituição.  

O livro didático, por exemplo, é um objeto muito presente na área da educação e 

no dia a dia do estudante. Ele apresenta diversos conteúdos, de diferentes áreas do 

conhecimento de forma sistematizada para que o aluno ou a aluna possa ter uma 

compreensão do assunto abordado. Mas são nesses conteúdos, da maneira como 

determinados assuntos são retratados e contados que precisamos ter atenção.  Uma vez 

que, tomando como base a minha precária trajetória na escola, o livro didático era o 

detentor da palavra e o que ali estava era o que eu deveria saber e “aprender”.  

   E veio a questão: como os livros didáticos, após a lei 10.639/2003, vem 

trazendo, retratando o negro?  
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Para tentar responder meu questionamento, será realizado um trabalho de campo 

baseado na pesquisa qualitativa. Onde ocorrerá uma análise de livros didáticos de uma 

escola específica e entrevista.  

 Este trabalho está divido em diferentes momentos. No primeiro será apresentado 

um breve histórico acerca do livro didático no Brasil mostrando como este material se 

tornou, ao longo do tempo, uma importante ferramenta para realização do trabalho 

pedagógico. E junto a isso trazer um pouco acerca das preocupações que foram surgindo 

em diversas perspectivas. Sejam elas de caráter ideológico, pedagógico, político, entre 

outros.  

 Adiante, trarei um enfoque a respeito da representação do negro nos livros 

didáticos. Onde será citado o modo como o negro foi representado durante décadas em 

muitos desses materiais. Os livros didáticos apresentavam de maneira explícita o negro 

sendo um ser inferior, carregado de estereótipos, não atuantes na sociedade, eram 

silenciados.  

  Apresentarei a Lei 10.639/2003, fruto da luta do Movimento Negro brasileiro, e 

o quanto ela se torna uma vitória, mas ao mesmo tempo de difícil efetivação. Pois é uma 

lei que vem enfrentando anos de construção de uma sociedade racista pautada em um 

pensamento europeu.  

Ao final mostrarei uma análise dos livros didáticos para dizer como tem sido a 

representação do negro após a implementação da lei 10.639/2003, além de uma 

entrevista com a diretora e professora da escola para verificarmos como tem sido essa 

representação e como essa profissional observa algumas questões acerca desse recorte.            
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 2 - O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

 

A presença do livro didático no Brasil é antiga e sua produção “iniciou-se em 

1808, na Imprensa Régia, órgão oficial que produzia os manuais para os cursos criados 

por D. João VI.” (Silva, 2008, p.109). A produção do livro didá tico no século XIX foi 

marcada, depois do término do monopólio da Imprensa Régia, pelo surgimento das 

editoras particulares e também pelas articulações das grandes editoras com os dirigentes 

da educação. (Bittencourt apud Silva, 2008). 

 Segundo Gatti Júnior (apud Silva, 2008) a maioria dos livros didáticos utilizados 

no Brasil até os anos de 1920 eram de origem estrangeira. Só a partir de 1930 começou 

a crescer a produção de livros didáticos de autores brasileiros devido à expansão do 

sistema de ensino1.  Ao longo dos anos, mudanças ocorreram em decorrência dessa 

expansão e, também, das políticas educacionais desenvolvidas para o livro didático que, 

em particular, estavam (e ainda estão) relacionadas a interesses de diversas razões 

(mercadológicas, ideológicas, por exemplo), e a promover o uso desse material de 

forma a tentar fazer dele um instrumento de “grande potencial” na educação escolar 

brasileira.  

 O livro didático, desde muito tempo, é considerado um “instrumento 

pedagógico” (Gatti Júnior, 1997), mas  sua trajetória na educação brasileira passa por 

diferentes momentos. E é partindo desses momentos, aos quais me refiro abaixo, que o 

livro didático passou a ter um valor diferenciado no campo educacional.  

 

2.1- As políticas destinadas ao livro didático 

O programa do livro didático e seu processo de distribuição na rede pública de 

ensino brasileira sofreram modificações quanto à sua forma de execução. Em 1929 

                                                                 
1 Gatti Júnior apud Silva, Paulo Vinicius Baptista da. Racismo em livros didáticos : Estudos sobre negros e 

brancos em livros de Língua Portuguesa. Produção de livro didático no Brasil. 2008, p.109. 



13 

 

 

 

iniciou-se o processo de legitimação do livro didático. O objetivo era, além de dar maior 

legitimidade ao livro didático, auxiliar o aumento de sua produção. Na época o órgão 

criado pelo Estado para estabelecer políticas sobre o livro didático era o Instituto 

Nacional do Livro (INL). Mas é só com o Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, que 

passamos a ter uma primeira política de legislação e controle da produção e circulação 

do livro didático no país 2. 

 No decorrer dos anos e com a expansão gradativa do sistema de ensino, 

mudanças foram ocorrendo no campo da produção do livro didático, principalmente a 

partir de meados dos anos de 1960, com os acordos de políticas educacionais do regime 

militar (Gatti Júnior apud Silva, 2008, p.109-110). Segundo Silva (2008), a expansão e 

as modificações da produção do livro didático pode ter relação com as iniciativas das 

políticas governamentais para o setor. Porém, o mesmo autor diz que as mudanças mais 

profundas ocorreram no final dos anos de 1960, coincidindo com a “vigência do acordo 

MEC-SNEL-USAID, que subsidiou a produção de livros didáticos para incremento dos 

programas assistenciais, com empréstimos internacionais.” (Silva, 2008, p.110).  

 Daí por diante, outras transformações ocorreram acerca da produção do livro 

didático e de sua distribuição quando nos anos 1970, de um campo artesanal, passamos 

a lidar com uma enorme indústria editorial e também saímos “da escola de elite à escola 

de massas” (Gatti Júnior apud Silva, p. 110). E, 

algumas características que a expansão do sistema de ensino assumiu, nos anos de 1970, 

contribuíram para que o livro didático tornasse um objeto privilegiado na educação brasileira, 

convertendo-se no organizador dos conteúdos a serem transmitidos e das atividades didático -

pedagógicas desenvolvidas nas escolas. (Gatti Júnior apud Silva, p. 110) 

  

 Uma outra questão que veio acompanhando essas mudanças foi que a expansão 

do sistema de ensino, sem uma preocupação do Estado com uma qualidade de fato para 

com a educação, que abrange diversos aspectos, implicou em diferentes maneiras de 

lidar com o livro didático, principalmente num regime capitalista periférico.  Gatti 

Júnior (1997) diz, por exemplo, que muitos professores, por falta de tempo para 

                                                                 
2 Para mais informações acessar: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-

historico . Acesso em 03/02/2014.  
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preparar suas aulas, acabaram vendo no livro didático um instrumento privilegiado no 

controle e organização da aula.  

 Mais adiante, o programa do livro didático foi sendo novamente modificado e 

ganhando maior visibilidade. Em 1985 chegamos ao Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), que se mantém até os dias de hoje. Este Programa traz por objetivo 

principal, 

subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros 

didáticos aos alunos da educação básica. Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação 

(MEC) publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. 

O guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor 

atendem ao seu projeto político pedagógico. (MEC, 2014)  

 

  Almeida (2013) nos diz que a “política nacional do livro didático se constitui, 

em tese, como uma política pública de assistência estudantil que visa a prover 

estudantes de escolas públicas de materiais didáticos que auxiliem na aprendizagem 

escolar” (p.78). E como já vimos esta política também se constitui em um “facilitador” 

para o professor desenvolver suas aulas.  

 Contudo, apesar de existir um processo de atendimento através do PNLD3, onde 

as escolas públicas devem seguir todo um passo a passo para adquirir tais materiais 

didáticos, o livro didático, sendo ele muito presente na cultura escolar e tendo peso no 

campo educacional, precisa receber mais atenção.  

  

2.2 - Algumas concepções e preocupações acerca do tema 

 Nas últimas décadas, o livro didático tornou-se uma questão problematizada. E,  

[…] as relações contraditórias estabelecidas entre livro didático e a sociedade têm instigado 

investigações variadas, por meio das quais é possível identificar a importância desse instrumento 

de comunicação, de produção e transmissão de conhecimento, integrante da "tradição escolar" 

há, pelo menos, dois séculos. (Bittencourt, 2004, p. 1) 

 

                                                                 
3 BRASIL. Ministério da Educação. FNDE. Funcionamento. In: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-

didatico/livro-didatico-funcionamento. Acesso em 03/02/2014. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-funcionamento
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-funcionamento
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 O livro didático é considerado complexo por muitos pesquisadores e 

pesquisadoras do tema pelo fato dele ser concebido de diferentes formas conceituais. 

Assim, ao mesmo tempo ele pode ser compreendido como um 

material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado num processo de 

aprendizagem ou formação”; materiais “caracterizados pela seriação dos conteúdos”; 

“mercadoria”; “depositário de conteúdos educacionais”; “portador de um sistema de valores”; 

“suportes na formulação de uma História Nacional”; “fontes de registros de experiências e de 

relações pedagógicas ligados a políticas pedagógicas da época”; e ainda materiais “reveladores 

de ângulos do cotidiano escolar e do fazer-se da cultura nacional  (Gatti Junior, 1997, p.30)
 4

.  

 

E as preocupações em torno do livro didático estão intrinsecamente ligadas ao 

lugar de destaque que ele conseguiu nas inúmeras instituições escolares. Onde, “este 

instrumento de ensino, ocupou e ainda ocupa função extremamente relevante no cenário 

educacional dos povos que possuem escola institucionalizada, com forte tendência a 

confiar na relevância da palavra impressa como fonte de saber.” (Gatti Júnior, 1997, p. 

31). 

 Sendo assim, o livro didático, considerado uma ferramenta para auxiliar o 

professor/professora em sala de aula  

[...] ocupa um espaço importante na educação escolar. Apesar de crianças e jovens terem o 

acesso a um fluxo muito maior e intenso de informações, ainda é ele uma base importante para 

construção de referenciais significat ivos sobre a própria cultura e a de outros povos e países. 

(RUSSO, 2009, p.113). 

 

 Com isso, constatamos o lugar de importância desse instrumento na cultura 

escolar. Porém, cabe aqui compreendermos, que todo o processo de legislação e 

legitimação sobre o livro didático na educação brasileira teve toda uma condição 

histórica-política-social-cultural. Daí por diante é necessário pensarmos os diversos 

aspectos que perpassam o livro didático. Podemos pensar desde os gastos efetivos até a 

sua função pedagógica. Como ele era pensado, segundo Núnez (2003), já nos anos de 

1938, “uma ferramenta da educação política e ideológica, sendo caracterizado o Estado 

                                                                 
4 As referências dos autores que escreveram sobre esses conceitos estão presentes no texto de Décio 

Gatti Júnior (1997): Livros didáticos, saberes disciplinares e cultura escolar: primeiras aproximações. p. 

30.  
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como censor no uso desse material didático” e atualmente. Há um enorme investimento, 

segundo Bittencourt (2004), por parte das políticas públicas no programa que destina os 

materiais didáticos às escolas públicas do país através da parceria público-privado.  

 Sabendo que estamos tratando de um dos maiores programas destinados à área 

da educação, onde ocorre um enorme investimento, precisamos perceber que também 

estamos lidando com jogos de interesses através dessa parceria. Pois, ao mesmo tempo 

em que se é estabelecido inúmeras regras para as editoras que se inscrevem no programa 

(lembrando que as regras do edital, em tese, precisam ser obedecidas), o Estado depende 

dessas editoras privadas para que o programa continue funcionando.  

No cenário apresentado, as preocupações se intensificam. Sabemos que o livro 

didático é um objeto que pode ser pesquisado em diferentes perspectivas, mas demanda 

um aprofundamento pela estabilidade e peso que adquiriu ao longo dos anos no campo 

educacional.  

 Perante a isso, meu objetivo neste trabalho é verificar como o livro didático e o 

seu uso vem sendo realizado numa escola específica, entendendo-o como uma 

ferramenta de trabalho, que “didatiza” diferentes assuntos/conhecimentos, como por 

exemplo, a temática a respeito do negro. Como ele tem sido representado nesses 

materiais?  

Diante disso, partir da lei 10.639/2003 implementada com o intuito de garantir 

nas instituições escolares um novo olhar para com as histórias e culturas das populações 

negras5. Estas, que muitas vezes foram silenciadas durante o processo de construção da 

sociedade brasileira. 

 

                                                                 
5
 Gostaria de deixar exposto aqui, ainda que não seja o foco de meu trabalho, a igualmente importante Lei 

11.645 de 08/03/2008, que altera a Lei n
o
 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, já modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9/01/2003, que inclu i no currículo o ficial da escola básica a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. O tempo de criação da lei 

10.639/2003 e seu foco específico na temática racial negra permitem maior profundidade de análise, para 

o que quero discutir, em relação ao livro didático.  
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3 - A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NO LIVRO DIDÁTICO 

 

 Inicialmente gostaria de relatar, puxando pelo fio da memória, sobre as 

representações sociais do negro no livro didático durante minha formação básica no 

ensino público. Tínhamos que os negros foram escravos trazidos pelos europeus, suas 

imagens expressavam dor, tristeza e sofrimento, inventaram a feijoada e a capoeira, 

foram libertados pela Princesa Isabel, tinham Zumbi dos Palmares como figura 

simbólica de luta. Isso era, em síntese, o que sabia e “aprendi”.  

Penso que isso pode ser contado ou apresentado através de imagens por muitos 

que passaram pela escola e/ou até mesmo dos que se encontram atualmente nela. É 

possível que a história ainda retrate nos livros didáticos uma “verdade” que não 

contemple outras. Que não traz a dimensão do que também constituiu e ainda constitui a 

nossa sociedade brasileira (até para fazer entender parte da sua atual conjuntura) e 

também de outras sociedades.  

Muitos livros didáticos, pelo menos antes lei 10.639/2003, traziam em seus 

textos e imagens, visões preconceituosas e constituídas numa concepção eurocêntrica.  

Silva (2004) diz que as primeiras preocupações com relação ao livro didático podem ter 

surgido nos anos 50 e traz um levantamento de pesquisas desenvolvidas na área 6. Umas 

tendo o negro como preocupação central nas investigações e outras que mesmo não o 

tendo como centro das investigações acabavam enfocando-o. Segundo a autora, um dos 

primeiros trabalhos apresentados foi o de Esmeralda V. Negrão que “identificou a 

representação do negro em situação social inferior à do branco, personagens negros 

tratados com desprezo, bem como a representação da raça branca como sendo a mais 

bela e a mais inteligente” (p.25).  

Outros trabalhos, segundo Silva (2004), como o de Guy de Holanda teve o 

intuito de “verificar o tratamento dispensado pelos autores ao tema da escravidão no 

Brasil” e o de W. Bazzanella com o objetivo de “identificar a presença de estereótipos e 

                                                                 
6
 As referências dos autores que serão citados abaixo são encontradas em: A Discriminação do negro no 

livro didático, de Ana Célia da Silva, 2004. 
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valores explícitos” (p. 25-26). Maria Filomena Rêgo concluiu em sua pesquisa que “a 

não descrição da raça branca nos textos é um indicador da sua superioridade e da sua 

presença óbvia”, e também que “os personagens negros são citados ligados a um 

passado histórico, não atuantes no presente e identificados como escravos, humildes e 

colocados em posição inferior.” (p.26). Maria de Lourdes Nosella teve por objetivo 

“desmascarar a ideologia subjacente nos textos em relação a vários componentes da 

sociedade brasileira” (p. 26).  

Silva (2004), aponta que Nosella traz a questão do negro quando investiga os 

temas família e pátria. Onde, “da descrição da família, os autores considerados 

descrevem as empregadas domésticas como negras” e do tema pátria “como ato de 

abandono, justificado pelo fato de serem negros, a morte dos 130 soldados doentes, 

deixados nos campos de batalha na guerra do Paraguai.” (p.27). Eloísa de Mattos 

Hofling concluiu em sua pesquisa que “existem omissões sobre os fatores econômicos, 

políticos e sociais interagindo nos processos históricos” e “evidenciou a mistificação de 

pessoas como responsáveis por processos históricos, citando como exemplo a abolição 

da escravatura.” (p.27). Norma Abreu Telles “identificou o eurocentrismo dos livros de 

história, bem como a valorização de determinada concepção de espaço e de história”. 

(p.28). Regina Paim Pinto procurou em seus estudos “apreender a representação do 

meio sociocultural e, em particular, das categorias sexuais, étnicas e etárias que o 

compõem, bem como a posição social que lhes é atribuída, e as relações que entre elas 

aí se desenvolvem.” (p.28). Já Nelson Pretto “investigou a ideologia subjacente aos 

livros de Ciências da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental”. (p.28). Ana Lúcia Goulart 

de Faria “objetivou evidenciar o conceito de trabalho via livro didático, numa análise de 

ideologia do livro didático inaugurada por Umberto Eco.” (p.28). Luís Alberto 

Gonçalves “estudou as formas como a discriminação racial se manifesta na escola 

pública de Ensino Fundamental, nos materiais pedagógicos, nas informações 

transmitidas pelos professores e nos rituais pedagógicos.” (p.28). Comprovou com isso 

“o silêncio dos professores perante ações discriminatórias contra crianças negras.” 

(p.28).  

Silva (2004) traz que Maria Eunice Verde visou “analisar as habilidades 

requeridas para textos básicos e exercícios.” (p.28). Jônatas Conceição da Silva 
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“investigou as ideologias subjacentes no ensino da gramática e concluiu que a língua 

portuguesa dos alunos despossuídos não coincide com o português e por isso é 

discriminada na escola.” (p.29). Silva (2004) ainda relata que, em 1987, outros traba lhos 

foram sendo realizados sobre o livro didático como: “O saci, o mito brasileiro”, de 

Renato de Queiroz; “O índio no livro didático”, de Virgínia Leone Bicudo, e “O estado 

da arte no livro didático no Brasil”, de Bárbara Freitag. E na literatura infantil, foi 

pesquisada se ocorria a presença de estereótipos inferiorizantes. Maria Romano 

Schreiber, em sua pesquisa, analisando obras de diferentes autores, “identificou que a 

família brasileira apresentada por esses autores foi invariavelmente branca, de classe 

média, com poucos filhos. Os personagens negros foram apresentados como pretos-

velhos, existindo atitudes paternalistas para com eles.” (p.29).  

E ainda (Silva, 2004) apresenta o trabalho da pesquisadora Fúlvia Rosemberg 

constatou que os livros de literatura infantil brasileira “veiculam a relação opressor-

oprimido, o branco é o representante da espécie com atributos tidos como universais, os 

grupos e multidões são majoritária ou exclusivamente brancos, a mulher negra é a 

doméstica. O branco evidenciou-se pelo desempenho de atividades profissionais mais 

diversificadas. O negro foi associado a personagens maus, à sujeira, à tragédia, à 

maldade. O branco representou os santos, os ricos, os heróis.” (p.29). Também 

“identificou a representação da não-humanidade do negro e associação a animais”. 

(p.30).  

 Essas pesquisas apresentadas confirmam que o preconceito, a discriminação, o 

discurso racista, por muito tempo esteve presente de forma bastante explícita nos livros 

didáticos. E sendo o livro didático considerado uma ferramenta pedagógica auxiliadora 

do professor e professora, é indispensável que ele abranja conhecimentos e imagens não 

estereotipadas, estigmatizadas, preconceituosas. Estas não podem ficar baseadas num 

passado genérico, equivocado e/ou simplificado e indo de encontro ao ponto de vista do 

colonizador, mantendo uma relação opressor-oprimido. Há uma necessidade de que os 

estudantes possam se (re)conhecer e também ao outro nas suas diferenças e 

proximidades.  

Desse modo, a importância do livro didático abordar mais a existência da 

diversidade cultural e também das relações étnico-raciais contextualizadas e sua 
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dinâmica na história até o tempo presente fica evidente. E reconhecer que a escola e 

tudo que a constitui tem importante função para as práticas pedagógicas e sociais. 

Contudo, como tem sido essas práticas? A quem elas atendem?  

Gomes (2011) fala que o campo educacional tem produzido e reproduzido as 

desigualdades raciais. E Souza (apud Ribeiro, 2010, p. 7) alerta que 

a escola tem importante papel a cumprir na desconstrução dos estereótipos criados pela 

sociedade, pois é a ausência do preconceito racial contra a população afrodescendente como 

tema de discussões e de trabalhos no espaço escolar que contribui para o estabelecimento sutil 

desse tipo de preconceito e para seu reforço por meio do silenciamento que acaba por se 

estabelecer. 

   

Sabendo disso, a educação, por sua incontestável importância para a sociedade, 

tornou-se bandeira de luta dos movimentos sociais e um deles é o Movimento Negro. E 

as constantes pressões dos movimentos sociais ao longo da história buscando 

transformações no que diz respeito às diferenças, igualdade de direitos, reconhecimento, 

resultaram na sanção da lei 10.639/2003 que traz para a área da educação o ensino 

obrigatório da história e cultura africana e afro-brasileira. Muitas práticas e políticas 

educacionais precisaram (e ainda precisam) ser (re)pensadas e (re)elaboradas. E isso 

deixa claro, segundo Florentino, que  

Essa é uma lei que chega atrasada, o que mostra a existência do preconceito na nossa sociedade. 

Os livros didáticos, como os que existem até o momento, são um exemplo crucial disso: omitem 

a história negra e restringem personagens políticos apenas à figura de Zumbi: […] Que criança 

vai querer se identificar com uma figura que só apanha?(Florentino apud Russo, 2009, p. 113) 

 

Após a lei 10.639/2003 ser sancionada, será que continuam reproduzindo o 

preconceito, a discriminação, o racismo e silenciando vozes?  

 

 

 

 



21 

 

 

 

4 - A LEI 10.639/2003: AVANÇOS E DESAFIOS 

  

Trazer a questão racial para ser trabalhada nas escolas é uma tarefa que envolve 

todos. A Lei 10.639/2003 e as resoluções trazem uma possibilidade, através de 

orientações, para que a educação das relações étnico-raciais seja realizada de modo a 

garantir a valorização dos afrodescendentes e de toda a sua contribuição para formação 

da nossa sociedade. Contribuindo para a construção da identidade negra que envolve 

diversos aspectos.   

A lei 10.639/2003, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004 

que determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana foram 

importantes conquistas para o povo negro. Com isso, a lei 10.639/2003, que altera a lei 

maior da educação, a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

trouxe um novo desafio para a área educacional de nosso país: acabar com práticas 

pedagógicas que reproduzam o preconceito, a discriminação, o racismo e o não 

(re)conhecimento da diversidade étnico-racial e cultural.  Gomes (2011) ressalta 

dizendo que 

(...) a lei e as diretrizes entram em confronto com as práticas e com o imaginário racial presentes 

na estrutura e funcionamento da educação brasileira, tais como o mito da democracia racial, o  

racis mo ambíguo, a ideologia do branqueamento e a naturalização das desigualdades sociais. (p. 

116). 

 

E diz também que a Lei, o Parecer e a Resolução devem ser analisados em busca 

de 

avaliar em que medidas eles contribuem para a compreensão da diversidade étnico-racial não só 

no âmbito educacional, mas também como uma questão política que se ramifica no conjunto de 

padrões de poder, de trabalho, de conhecimento, de classificação e hierarquização social e racial 

em nossa sociedade. (Gomes, 2011, p.117).  

 

 É importante compreender que a lei 10.639/2003 (assim como a lei 11.645/2008) 

representa um avanço para um processo de reparação e de ações afirmativas na área 
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educacional, mas sabemos que somente com as práticas cotidianas é que podemos 

perceber/constatar se há resultados. Perante a isso, Gomes (2013) nos diz que, 

A aprovação e a paulatina implementação dessa legislação, fruto das pressões sociais e 

proposições do movimento negro brasileiro, juntamente com os demais aliados da luta 

antirracista, sinaliza avanços na efetivação de direitos sociais educacionais e implica o 

reconhecimento da necessidade de superação de imaginários, representações sociais, discursos e 

práticas racistas na educação escolar. Implica, também, uma postura estatal de interven ção e 

construção de uma polít ica educacional que leve em consideração a diversidade e que se 

contrapõe à presença do racismo e de seus efeitos, seja na política educacional mais ampla, na 

organização e funcionamento da educação escolar, nos currículos da formação inicial e  

continuada de professores, nas práticas pedagógicas e nas relações sociais na escola (p. 2)  

 

Gomes (2011) atenta para que “compreendamos que é necessário ir além da 

adoção de programas e projetos específicos voltados para a diversidade étnico-racial 

realizados de forma aleatória e descontínua.” (p.117). Contudo, estamos lidando com 

uma lei que completou 13 anos. De quantos mais precisaremos? Essa é uma pergunta 

que não podemos responder com precisão (o que torna a real efetivação um desafio e 

cada vez mais complexo). 

 É fundamental que adotemos as orientações de documentos como a Resolução 

CNE/CP 01/2004 para se contrapor às atitudes preconceituosas e racistas que foram 

construídas ao longo da história. E sabemos que a educação e o projeto que ela visa de 

sociedade faz toda diferença. Logo, para além de uma lei que obrigue termos o ensino 

da história e cultura africana e afro-brasileira, temos que refletir sobre o que essa lei 

representa de fato no campo educacional e para os profissionais da educação. E, 

consequentemente, o que essa lei afeta em suas práticas diárias. Pois, além de uma lei 

que foi conquistada através de muitas lutas, é preciso que compreendamos que uma lei 

não funciona só no papel. Faz-se necessário uma atenção cotidiana a essas questões. 

Ainda mais quando percebemos o quanto determinadas práticas sociais (principalmente 

o discurso) acabam sendo naturalizadas. É importante a mobilização e participação da 

sociedade civil e também de mais investigações acerca da efetivação concreta da lei nos 

diversos espaços escolares.  

O entendimento de que precisamos de mais mobilização e participação de todos 

é no sentido de compreender e contrapor qualquer forma de preconceito, discriminação 
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que ainda se fizer acontecer e não nos silenciar perante isso. Porque muitas vezes é o 

nosso silêncio que permite determinadas práticas e discursos racistas ocorrerem. Temos 

que ter em mente que para combatermos essas questões: a) precisamos ter o 

entendimento de que essas questões se fazem presentes na nossa sociedade e que não 

são casos isolados; b) da maneira como nossa sociedade se constituiu, derrubar muros e 

ir em busca de uma autêntica democracia racial dá trabalho, mas é possível; c) nada 

acontece se não existir um trabalho de maneira a problematizar a nossa realidade e 

buscar alternativas para uma efetiva mudança.  Volto a frisar que precisamos ser agentes 

educadores de ações cotidianas dentro e fora dos espaços escolares.  

Devido a isso, vemos através das orientações que 

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação 

das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de 

qualquer natureza não têm o seu nascedouro na escola; porém o racis mo, as desigualdades e 

discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as instituições de ensino 

desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se constituam em espaço 

democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma  

sociedade justa. A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e para 

emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a 

registros culturais e raciais, a conhecimento avançados, indispensáveis para consolidação e 

concerto das nações como espaços democráticos e igualitários. (MEC 2006, p. 236)  

 

Para além dessas orientações e de toda uma postura que devemos ter, precisamos 

verificar como esta lei está sendo aplicada. E tendo a escola e tudo que se encontra nela 

importantes armas de combate ao racismo e contra qualquer forma de discriminação, 

temos que ver o modo as ações afirmativas chegam nesses espaços.  
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5 - ESTUDO DE CAMPO: ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

  

Os livros didáticos como vimos até aqui, se consolidaram em um importante 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem ao longo da história. Contudo, sabemos 

que a escolha do livro didático e, principalmente, o modo como o educador, a educadora 

trabalha com ele faz toda diferença.  

Levando em consideração o peso do livro didático na área da educação e, ao 

longo da história, o modo como o negro foi retratado, muitas vezes silenciado e 

estigmatizado, o conteúdo do livro didático estimulou diversas pesquisas sobre a 

representação do negro nesses materiais. Com isso, foram constatadas diversas formas 

de inferiorizar o negro, sua história, sua cultura.  

Diante dessas constatações, essa etapa da pesquisa se propôs analisar como tem 

sido a representação do negro nos livros didáticos baseando-se na lei 10.639/2003 e nas 

resoluções criadas para obrigar as instituições de ensino a trabalhar a história e cultura 

da África e afro-brasileira e suas contribuições para a formação de nossa sociedade. 

Para tal, foram analisados dezessete livros destinados a alunos e alunas do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) de nove editoras distintas do período de 

2005 a 2015. Da primeira editora foram analisados cinco livros: Letramento e 

Alfabetização e Alfabetização Matemática (1º ano); Letramento e Alfabetização, 

Geografia e História (2º ano); Alfabetização Matemática e Ciências (2º ano); 

Matemática e Ciências (4º ano); Português, Geografia e História (5º ano). Da segunda 

foram analisados livros de História do 2º ao 5º ano e um de Ciências do 5º ano. Das 

demais editoras foram analisados apenas um livro de cada: Geografia do 4º ano; 

História 5º ano; Português 4º ano; Matemática 4º ano; Ciências 4º ano; Geografia 3º 

ano; e Geografia 5º ano.  

Tendo como foco a representação do negro nesses materiais, observei ao longo 

da análise, que as imagens de modo geral ainda se mostram em pequena quantidade. 

Nos livros de ciências, matemática e português, as figuras retratavam pessoas em 

diferentes situações e posições sociais. Mas, as pessoas brancas continuam sendo 

maioria. 
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 Os livros também apresentaram alguns elementos da cultura dos afro-brasileiros 

e dos povos africanos.  Contudo, duas situações me chamaram atenção. A primeira foi o 

fato de que os anjos permanecem sendo caracterizados da mesma forma baseado num 

modelo europeu. E as bonecas encontradas nos livros, que é um objeto simbólico para 

as crianças, principalmente as meninas, continuam sendo apresentadas brancas. O que 

ajuda a reforçar, de certa forma, um padrão de estética. Uma outra situação  que me 

chamou atenção, foi uma história, um conto onde elementos da narrativa apresentavam 

um monstro que tinha um “um nariz largo”, “grande corpo com pelos marrons” e “mãos 

cheias de garras negras”. O que mostra como determinadas características são dadas 

para dar legitimidade a uma figura que vai causar medo.  

 Já com relação aos livros de geografia e história, as imagens também de uma 

forma geral, ainda abordam muito um passado escravocrata, trazendo figuras retratando 

um momento sofrido, de subordinação e trabalho, mesmo apresentando alguns 

momentos mais atuais de luta e resistência e elementos da cultura do povo negro. Os 

quilombos também apareceram rapidamente em poucos livros, mas ainda fica muito no 

discurso de que “os quilombos eram os locais onde os escravos fugidos ficavam”, 

quando os quilombos antigamente poderiam também ter esse sentido, mas não somente. 

Os significados das lutas anteriores e os daqueles que ainda resistem hoje para manter 

suas manifestações culturais, suas lutas por direitos e respeito,  ficam silenciados. Pouco 

mostra a respeito dos quilombos atualmente. Apresentam algumas imagens de 

quilombos, mas só mostram para dizem de modo rápido que existem diferentes grupos 

sociais que vivem no campo. Somente um livro que falava sobre "Lutas de resistências 

no campo” disse a respeito dos quilombos como “uma forma de luta e resistência 

negra”.  

 Pouco se problematizou com relação à história da escravidão no Brasil, o 

processo de formação da sociedade brasileira  e sobre o “descobrimento” do Brasil, 

inicio da colonização portuguesa, quando foi retratada como um movimento natural a 

vinda de pessoas para uma terra desconhecida, extrair as riquezas, catequizar os povos 

indígenas (invadindo suas terras), trazendo pessoas forçadas de outro continente para 

explorar sua mão-de-obra nas piores condições possíveis, entre outras coisas.  
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  O modo como os textos abordaram a história da colonização e, 

consequentemente, da escravidão, ainda vai muito de encontro ao ponto de vista do 

colonizador. Onde a condição de “escravo” e a “colonização” se tornam parte da 

história sem trazer textos que ocasionassem discussões, reflexões do quanto foi cruel 

esse processo e de como isso causou consequências na atual estrutura da nossa 

sociedade em diversos aspectos. E pouco se falou dos movimentos de luta e resistência 

dos povos negros contra a colonização. Pois nos textos os homens, mulheres e crianças 

escravizadas apenas fugiam e se refugiavam em quilombos. As narrativas dos livros 

contam um pouco da história, de modo bem superfic ial e/ou equivocado, sem que 

existissem questionamentos. Fica como um relato de momentos distantes do que esse 

período trouxe de mais calamitoso.  

Um outro aspecto encontrado em um dos livros foi um gráfico onde o título era 

“Evolução da população brasileira segundo a cor”. Este gráfico, com dados do IBGE, 

mostra a classificação da população brasileira nos anos de 1872 a 1990. E ele apresenta 

uma população com grande maioria branca e parda. O título dado a esse gráfico, 

juntamente com os dados, aponta que ali está embutido um pensamento que vai de 

encontro com a ideologia do branqueamento. Onde a mistura entre pessoas faz com que 

a população se torne mais clara e com o aumento gradativo da população, as pessoas são 

mais brancas e pardas enquanto existe uma minoria negra. 

Sobre os momentos mais atuais,  alguns livros didáticos falam acerca de algumas 

manifestações culturais, principalmente na região nordeste. A luta dos Movimentos 

sociais aparece rapidamente quando em um dos livros diz a respeito do Dia da 

Consciência Negra, o 20 de novembro. E mostra uma imagem de pessoas realizando 

uma passeata nas ruas pelo fim da discriminação contra os afro-brasileiros e mostra o 

movimento na Bahia (em 2005) lutando a favor da liberdade religiosa.                 

Vimos que os livros didáticos trazem um pouco mais de imagens de pessoas 

negras, contando um pouco mais da cultura e trazendo um pouco da história.  Entretanto, 

muito da história fica presa em um passado onde os negros foram escravizados e 

também sem contar a história dos povos do continente africano que foram obrigados das 

formas mais cruéis a serem subordinados a outras pessoas que se achavam superiores.  

Essas questões precisam ser problematizadas.  
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Durante a entrevista com a diretora e também professora da escola onde foi feita 

a análise dos livros didáticos, ela disse sobre como têm visto a representação do negro 

nesses materiais: “A gente já encontra. No de ciências, geografia, história. Você vê 

estampada a cor, a diferença de raça.7 Nos outros, você não via isso. Mas ainda falta 

muita coisa ai”. 

A professora diz que vê diferenças dos livros de antigamente para os mais atuais 

e frisa muito ao longo da entrevista sobre a importância dos livros didáticos estarem o 

mais próximo da realidade dos estudantes. E fala a respeito dos quilombos aparecerem 

nos livros: “É bom. Porque, por exemplo, na semana da consciência negra, eu trabalhei 

(...) pra agora no quarto bimestre, o Zumbi dos Palmares e quilombos. Então eu já 

encontrei matéria. Encontrei matéria, mostrei pras crianças. Que muitos acham assim, 

‘ah eu ouvi falar da questão do quilombo’, essas coisas e acham que é totalmente fora 

né. Que eles não vão encontrar isso nos livros. Ai eu mostrei pra eles que tem (...). Que 

tem ali um livro falando sobre quilombo, sobre Zumbi. Que não é uma coisa alheia 

assim porque alguém tá falando por alto não”.  

E ainda diz: “às vezes até as próprias crianças mesmo, que eles falam assim: 

‘quilombos, quilombolas’, mas eles mesmos não se encaixavam. Eles não sabiam o 

que... se você falasse pra eles, eles falam que é uma coisa que as outras pessoas não 

conhecem. As outras pessoas não sabem. Mas agora eles estão se vendo, eles estão 

sabendo que a realidade deles também está no livro. [...] Ai eu explico pra eles. O 

porquê vocês são quilombolas. Por isso que vocês são chamados de comunidade 

quilombola. Por causa dessa história aqui. Ai eles, ai eu creio que agora eles estão mais 

interados. Porque antes, vinham pessoas, até de fora, assim: ‘ah, vou visitar o 

                                                                 
7 Dei destaque para esse termo utilizado pela professora, pois dá a entender que a mesma usou tal 

termo com uma compreensão do que seria “raça” de maneira diferente do que significa para o 
Movimento Negro e para os estudiosos da questão racial. Logo, “(...) raça é entendida, aqui, como uma 

construção social e histórica. Ela é compreendida também no seu sentido político como uma 
ressignificação do termo construída na luta política pela superação do racismo na sociedade brasileira. 
Nesse sentido, refere-se ao reconhecimento de uma diferença que nos remete a uma ancestralidade 

negra e africana. Trata-se, portanto, de uma forma de classificação social construída nas relações 
sociais, culturais e políticas brasileiras”. (Gomes, 2011, p. 110). 
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quilombo’. Mas eles mesmos não sabiam da realidade deles. Porque que eles são 

quilombolas. Porque que eles chamavam de comunidade quilombola”.  

Partindo do discurso da professora, ela vê um avanço no modo como os livros 

estão abordando a história e cultura dos povos negros. Mas diz que precisa melhorar 

muita coisa e que poucos livros abordam sobre algumas dessas questões. E ainda fala: 

“A importância que eu acho dos marcos mais importantes [que o] livro tá trazendo essa 

temática da história dos quilombos. Da história de Zumbi. Aí o livro tava falando sobre 

a influência africana no Brasil, eu trabalhei com eles também. Falou sobre (...) quais 

foram as influências e o que que o negro trouxe de tradição né?! Língua, os costumes, a 

dança. Ai falou do Bumba meu boi, falou daquelas regiões do nordeste né. Que tem 

várias danças e as pessoas não sabem que aquilo ali é uma origem que vem também dos 

africanos. É.. foi importante”.  

  O modo como a professora diz sobre essa melhora a respeito dos livros 

didáticos, constata o quanto esse material é uma importante ferramenta em sala de aula 

para trabalhar diversos conteúdos. Vira também uma fonte de pesquisa para que o 

assunto a ser tratado ganhe legitimidade diante dos estudantes. Como por exemplo, a 

questão dos quilombolas que a entrevistada citou. Porém, é preciso ter muito cuidado 

com a maneira que determinados assuntos são abordados nesses materiais didáticos, 

pois muitas coisas podem passar despercebidas pelo fato de já serem naturalizadas ao 

longo de nossa formação ou por falta de um conhecimento mais aprofundado sobre 

alguns assuntos.  

 E para além dos livros didáticos, temos que ter em mente que não é somente 

estes que irão dizer sobre os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Devemos 

buscar conhecimento sobre diversos temas, saber sobre como os conteúdos estão 

presentes nesses materiais, para que então consigamos levar informações, 

problematizações e reflexões para a sala de aula.   
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 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O livro didático adquiriu uma incontestável importância para a área da educação. 

Para os professores, professoras, alunos, alunas e até mesmo para os familiares dos 

estudantes, o livro didático é considerado o detentor do conhecimento, de uma verdade. 

E também é visto como uma fonte de pesquisa. Diante disso, a escolha deste material e 

seu uso irão depender também de como o professor, professora, trabalhará com ele.  

Os educadores e educadoras são mediadores no processo de ensino-

aprendizagem e, com isso, o conhecimento desse profissional sobre diferentes áreas e o 

seu posicionamento político e ideológico são cruciais na escolha e utilização do livro 

didático. Onde o investimento na formação desses profissionais também se faz 

necessário. 

Cabe ressaltar que a escolha prévia dos livros didáticos que serão posteriormente 

enviados em forma de um guia para as escolas é feita por uma equipe de especialistas 

escolhida pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC).   Nos editais do PNLD 

20138, por exemplo, são apresentados os preceitos legais que devem ser respeitados na 

construção pedagógica do livro didático. E nele diz que os livros didáticos devem 

promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em diferentes 

trabalhos, profissões e espaços de poder; abordar a temática de gênero, da não -violência contra a 

mulher, v isando à construção de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que 

diz respeito ao combate à homofobia; promover a imagem da mulher através do texto escrito, das 

ilustrações e das atividades das coleções, reforçando sua visibilidade; promover a educação e 

cultura em direitos humanos, afirmando o direito de crianças e adolescentes; incentivar a ação 

pedagógica voltada para o respeito e valorização da diversidade, aos conceitos de 

sustentabilidade e da cidadania ativa, apoiando práticas pedagógicas  democráticas e o exercício  

do respeito e da tolerância; promover positivamente a imagem de afro -descendentes e 

descendentes das etnias indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes 

trabalhos, profissões e espaços de poder; promover positivamente a cultura afro -brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e 

saberes sociocientíficos, considerando seus direitos e sua participação em diferentes processos 

históricos que marcaram a construção do Brasil, valorizando o caráter multicultural da nossa 

                                                                 
8
 O Programa Nacional do Livro Didático tem como principal objetivo distribuir materiais didáticos para 

alunos e alunas da educação básica. Com isso, em ciclos trienais alternados, são disponibilizados editais 

para que ocorram inscrições de editoras que estejam interessadas em elaborar obras didáticas que 

serão, posteriormente, caso sejam aprovadas, destinadas as instituições de ensino público. O PNLD 2013 

se constitui em um edital que apresenta os critérios para inscrições de obras didáticas.  
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sociedade; abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial 

e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade antirracista, solidária, justa e 

igualitária. (p.27). 

 

Logo, os livros didáticos que chegam às escolas também carregam uma 

determinada concepção política e ideológica do que é ou não aceitável. Constatamos 

então que há uma naturalização de alguns elementos, tanto do discurso, quanto da 

representação visual da pessoa negra. Uma vez que, os livros didáticos continuam 

trazendo, mesmo existindo uma etapa de avaliação (podendo ser eliminatória), algumas 

reproduções de estereótipos e silenciamento. E, baseando-se nos critérios do que é 

importante ter no livro didático, esse material não dá conta de aborda tudo, mas, a 

escolha dos conteúdos a serem sistematizados nesses materiais vai variar de acordo com 

o que o autor considera relevante.  

 Neste trabalho foi verificado que os livros didáticos ainda precisam receber uma 

atenção a mais quanto à sua avaliação. Visto que esses materiais apresentam conteúdos 

ainda de forma controversa a respeito da representação do negro no livro didático. Uma 

vez que, não é somente trazer figuras de pessoas negras, um pouco de uma história 

simplificada para mostrar que o negro está ali representado. É preciso muito mais do 

que imagens e dessas histórias. Precisamos conhecer a história por diferentes 

perspectivas de forma crítica e reflexiva.  
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